Stigebil L32A-XS 3.0 påbygget Mercedes Arocs
chassis til Halden
Produktnummer: 14909
Halden Brannvesen har erstattet sin gamle stigebil med
en ny og moderne bil bl.a. med større kurv med større
nyttelast, større sikkerhet og moderne betjening med
CAN-bus styring. Valget falt denne gang på en stigebil
med Metz teknologi, en Rosenbauer L32A-XS 3.0.
Bilen er bygget på et Mercedes Arocs 2540L 6x2*4
chassis, som har PowerShift3 automatgir, ordinær
bakhjulsdrift og styrbar/løftbar boggiaksel. Chassiset er
også utstyrt med hydraulisk drift på foraksel for bedre
fremkommelighet på glatt underlag. På bilen er de
tradisjonelle sidespeilene erstattet med kameraløsning
med skjermer på A-stolpene.
Stigebilen er i siste utgave fra Rosenbauer type XS 3.0 moderne stigebil med leddet øvre del. Design
påbyggskonsept i ekstruderte aluminiumsprofiler med
innfelte LED lister som arbeidsbelysning og stor 500 kg
kurv for 5 personer med full åpning i fronten. Stige med 32 meter arbeidshøyde og 4,7 meter knekkarm i ny
utførelse spesielt egnet for trange gater. Kurven kan kjøres ned til bakken foran bilen, noe som forenkler
adkomst i trange gater hvor man ikke kan svinge stigen til siden. 32 meter redningshøyde uavhengig av
avstøttingsbredde (også innenfor bilens bredde). Rosenbauer CAN digital styring for største sikkerhet og
hastighet. Automatisk terrengregulering i dreiekransen sikrer hurtig og trygg innsats.
Bilen har merking med prismatisk refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS
11060:2019.
Kunde: Halden Brannvesen
Chassis: Mercedes Arocs 2542L 6x2*4 chassis, 421 hk, PowerShift3 automatgir, ordinær bakhjulsdrift og styrbar
/løftbar boggiaksel, hydraulisk drift på foraksel.
Chassiset er utstyrt med kameraløsning på sidene i stedet for tradisjonelle speil
Påbygg: Metz brannstige L32A-XS 23.0 = 32 meter arbeidshøyde
Rekkevidde med 1 mann i kurven 23,5 meter
Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter
CAN Automotive styringssystem gir perfekt betjening.
Kurv: Redningskurv for 5 mann (500 kg) med 4 innganger
Automatisk terrengutjevning: Stigesatsen retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.
Kanon: Rosenbauer RM15C 1800 l/min elektrisk fra kurv og hovedstyrepulten
400V/220V anlegg: 14 kVA bensindrevet strømgenerator med kabelopplegg til kurv og 400V nødkjøring
Sykebårestativ: For DIN båre og for Scoop båre med festebraketter
Varslingsutstyr: Blålys og sirene fra Hänsch
Trafikkledelys med gule LED lamper på bakveggen
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